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Abstract 

Iran owns large hydrocarbon resources and plays a significant role in the 

global energy market as a supplier. Since long-term planning and foresight 

studies, such as the comprehensive scientific map were developed, science 

and technology development became a key aspect in the country's 

development programs. After 1970's energy crisis and west world's oil 

shock policy makers, especially from demand-side countries, followed a 

new approach to set national energy strategies. Energy security emerged as a 

systematic respond to the global crisis which aimed to improve energy 

systems resilience level. The high correlation between economic aspects, 

like GDP, and energy consumption, especially for energy export countries, 

considered energy security as a long-term respond to support sustainable 

development. In this paper we aimed to investigate energy security as a key 

concept and discuss how it tied to the sustainable development. As it has 

been showed, energy security is a complicated concept and needed to be 

localized for nations in order to address local challenges. Then it is crucial 

for Iran to study energy security from a new angle to adopt more sustain 

energy policies. It is expect that in a near future, energy security will 

become a challenging issue for Iranian policy makers. 

Key words: Energy security, Sustainable development, Geopolitics, 

Foresight, Science and technology policy.
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 و توسعه پايدارامنيت انرژي 

 1رضا حافظی

 چكيده

 عنوان بهایران یکی از کشورهای دارند  منابع هیدرشکربنی ش بازیگر کلیدی تأمین انرای در جهان اسد. 

گذاری  شد  گاز ط یعی در جهان سیاسد دارند  منابع اا اتین ی از اعضاص قدرتمند اشرک ش دشمیک

دشلتمردان بود  اسد. با گستر  نگا  بلندمدت، نشر رشیکردهای  موردتوجهانرای در ایران هموار  

های علوم ش  نگری در کشور ش تدشین نقشه جامع علمی کشور نقش هر یک از حوز  علمی ثیند 

میالدی  0480  سالمی ایران مورد اعتناص قرار گرفد. رس از بحرانفناشری در توسعه رایدار جمهوری ا

گذاری انرای  یژ  در طرف تقاضای انرای رشیکرد نوینی به سیاسدش بهش شوك نفتی غر ، جهان ش 

های  ی سیستمثشر تا افزایش  به دن الها متولد شد ش  اتخاذ نمود. مفهوم امنید انرای در همان سال

اسد. گر  خوردگی مصرف انرای ش رشد اقتصادی، که برای کشورهای دارند   انرای در کشورها بود 

در  بلندمدتشود، نگا   منابع سوخد فسیلی میزان هم ستگی ثن بیشتر از متوسط جهانی برثشرد می

حفظ ش ارتقاص امنید انرای را برای ضماند رایداری توسعه را مدنظر قرار داد  اسد. در این مقاله 

مفهوم امنید انرای را بررسی کرد  ش رابطه ثن با توسعه رایدار کشورها را به  ختصارا بهقصد داریم 

که نشان دادیم، امنید انرای مفهومی ریچید  اسد که نیازمند شرشد  طور همانبحث بگذاریم. 

سازی ثن در مسیر اهداف کالن هر کشور اسد. لذا برای  گذاران برای بومی متخصصین ش سیاسد

شود در ثیند  نزدیک  بینی می ایران نیز شرشد به این عرصه بسیار حیاتی اسد ش ریش جمهوری اسالمی

 یران صنایع انرای کشور قرار گیرد.گ یمتصمگذاران ش تبیشتر مورد تفقد سیاس

 لم ش فناشری.ع گذاری سیاسدنگاری،  یتیک، ثیند ائورلامنید انرای، توسعه رایدار،  :کليدواژگان
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 مقدمه

د  اقتصاادی اساد کااه راس از انقاال  صاانعتی نقاش مهمای در توسااعه ش       انارای یاک نهااا  

 Hafezi, Akhavan, and Pakseresht)ارتقاااص کیفیااد زناادگی بشاار ایفااا کاارد  اسااد    

2017; Alipour et al. 2017) ،من ااع تولیااد اناارای از شااکل    . در مساایر صاانعتی شاادن

سانگ قادم    غالب ثن یعنی چو  به سمد من عی باا تاوان باالقو  انارای بااالتر یعنای زغاال       

سانگ نیااز باه داناش بااالیی نداشاد ش        بارداری از زغاال   برداشد. استخراج، انتقاال ش بهار   

 ساارعد بااهساانگ  هااای ماادیرید اناارای باار رایااه زغااال ایاان موضااوع موجااب شااد سیسااتم

. بااا گذشااد زمااان، نیاااز بااه اناارای بیشااتر ش کشااف منااابع عظاایم نفتاای در   توسااعه یابنااد

رنااگ بااه  یا سا خاشرمیاناه ش اتحادیااه جمااهیر شااورشی موج ااات شرشد ایان مااایع سااوختنی    

ینکااه میاازان باشجودابااازار جهااانی رش بااه رشااد اناارای را فااراهم ثشرد. از سااوی دیگاار،    

سانگ   ی ااً برابار اساد )بارای زغاال     اکساید در هار دش من اع انارای تقر     انتشار گاز کاربن دی 

 گااالنی هاار بااه ازاکیلااو  450ش باارای نفااد کمتاار از  گااالنی هاار بااه ازاکیلااو  752حاادشد 

لیتار اساد(، اماا چگاالی انارای نفاد تقری اًا دش برابار          357تقری ااً برابار    گاالن باشد. هر  می

سنگ اساد ش ایان موضاوع باه معناای جاذ  تاوان بیشاتر در مقادار مشاخص بارای             زغال

مایالدی گااز ط یعای نیاز باه سا د        0430سانگ اساد. بعاد از دهاه      فد در مقایسه با زغالن

ی در ایان  تاوجه  قابال هاا نتوانساد موفقیاد     اساسی انرای جهاان اضاافه شاد، اماا تاا ساال      

هاای مرباوط باه     تارین دلیال ثن هزیناه بااالی انتقاال ش محادشدید       ثشرد. مهام  به دسدبازار 

 ,Hafezi, Akhavan) شااد لولااه محاادشد ماای ثن بااود کااه تااا دهااه اخیاار بااه خطااوط   

Pakseresht, et al. 2019; Hafezi, Akhavan, and Pakseresht)هااای  . در سااال

ار انارای گااز ط یعای را فاراهم ثشرد      اخیر توسعه فنااشری گااز ماایع امکاان گساتر  بااز      

شادن قیماد گااز ط یعای صاورت رذیرفتاه اساد         یجهاان هایی ریرامون احتماال   زنی ش گمانه

(Hafezi 2018; Hafezi, Akhavan, Zamani, et al. 2019).   در حااال حاضاار

گااذاری گاااز ط یعاای باار اساااس منطقااه اسااد زیاارا عمااد  صااادرات گاااز ط یعاای در  قیمااد

شااود. بااا ظهااور ش  طااوط لولااه انجااام ماایمحاادشد  کشااورهای تولیدکننااد  ثن ش از طریااق خ
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ساهم گااز ط یعای در ثیناد  باا سارعد        ،شاود  بینای مای   ریش0توسعه فناشری گاز ط یعی مایع

 بیشتری افزایش یابد.

ترین جریان گذار در صنعد انرای دنیا طی حدشد دشیسد  گفته شد، کالن اختصار بهثنچه 

 تحد ای مقاله در (Zou et al. 2016)همکارانش  ش 5سال گذشته بود  اسد. زش کاینِنگ

ترین گذارهای  به کلیدی "تا عصر انرای نوین فسیلی انرای عصر از: انرای انقال " عنوان

شماتیک تصویری از ثیند  تا ابتدای  صورت بهش  کرد   اشار ، از بعد منشأ تأمین انرای، انرای

 (. 0اند )شکل  اُم را به تصویر کشید 55قرن 

 

 
 (Zou et al. 2016)روندهای مصرف انرژی )گذشته، حال و آینده(  -1شكل 

 

تر سهم باالی انرای در تولید ناخالص داخلی  نقش انرای در توسعه اقتصادی، به زبان ساد  

گذاران  های سیاسد یافته اسد که تأمین رایدار انرای یکی از دغدغه یشافزاکشورها، به حدی 

ی جهانی نیز بود  اسد که ها ابر چالشهاسد، اما از سوی دیگر منشأ تعدادی از انرای کشور

. بحران انرای (Pascual and Elkind 2010)محیطی از ثن جمله اسد  مخاطرات زیسد

، رس از جنگ اعرا  0483میالدی با تحریم انرای غر  از سوی اعرا  در سال  0480دهه 

انرای شابسته ش اسرائیل، نشان داد که جهان صنعتی تا چه حد به نوسانات عرضه ش قیمد 

                                                                 

1  . LNG 

2  . Zou Caineng 
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گذاران صنایع انرای قرار گرفد،  سیاسد توجه مورداسد. در راسخ به این بحران دش رشیکرد 

کنند الگوی رفتاری  رژشهانه که تال  می سازی از طریق انجام مطالعات ثیند  نخسد تصمیم

 گذاران تصاشیر محتمل ثیند  را ارائه دهند رنهان در شرایط غیرقطعی را کشف ش به سیاسد

توانید به این مکتوبات مراجعه کنید:  رژشهی می )برای مطالعه بیشتر در خصوص مفاهیم ثیند 

(Hafezi 2019) ،(Akhavan 2018 Hafezi, Malekifar, and) ،(Georghiou 2008)  ش

(Bell 2011) منظم  صورت بهی به تحوالت انرای جهان دارد چندبعد. این بخش که نگاهی

شود. دشمین  المللی ریگیری می های بین گذار ش سازمان های چندملیتی سرمایه از سوی شرکد

تث ید شرایط بازارهای انرای بود  که منجر به تولید شااگان نوینی در ادبیات  به دن الرشیکرد، 

های جهانی انرای ش تحد  شیژ  رس از بحران صورت به 0انرای جهان شد  اسد. امنید انرای

گذاران قرار گرفد.  ها طرح ش موردتوجه سیاسد تأایر قرار گرفتن توسعه اقتصادی دشلد

گذاری انرای نیسد، لیکن هنوز  نوردید در اتمسفر سیاسداگرچه امنید انرای مفهومی 

اندیشمندان این حوز  ارائه ش استناد شد  اسد  ق ول موردبندرت تعریف جامع ش شاحدی 

(Sovacool 2010) در ادامه ابتدا به تعریف امنید انرای ش بررسی ابعاد مختلف ثن .

گیرد. در  قرار می موردبحثرردازیم ش سپس فصل مشترك امنید انرای ش توسعه رایدار  می

رشی تأمین ش تضمین امنید انرای خواهیم  های امرشزی ریشِ انتها مرشر مختصری بر چالش

خد. معتقدیم ترشیج علوم تخصصی به زبان ساد  ش نشر ثن در جامعه، به ایجاد فهم رردا

رشسد که در این  ینازاها کمک خواهد کرد.  مشترك ش تسهیل حرکد در مسیر توسعه ملد

یک بازیگر مهم در عرصه بازارهای جهانی انرای  عنوان بهشمار  ش بنا بر اقتضاص شرایط کشور 

 ایم. ررداختهبه موضوع امنید انرای 

 امنيت انرژی به زبان ساده:

ترین شکل، امنید انرای به معنای تضمین تأمین انرای حیاتی )موردنیاز( ثیند  ش  در ساد 

ش  صرفه به  مقرشنگویی به نیازهای داخلی در شرایطی تث ید سطح مناسب تأمین ثن برای راسخ

رس دغدغه اشلیه  .(Hafezi, Alipour, and Baynaghi 2019)شود  اقتصادی تعریف می

ای اقتصادی بود  اسد. از منظر مدیرید منابع،  راسخ به نیاز داخلی کشورها ش ال ته با هزینه

1  . Energy Security
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امنید انرای در تال  اسد اطمینان حاصل کند که ذخایر انرای کشور در سطح مطلوبی قرار 

 دارند.

اهم ثشرد  ی شدن، فررساصنعتشیژ  در دنیا  صورت بهدر کنار تمام منافعی که انرای، 

 Hafezi, Alipour, and)اند  های مرت ط با ثن ناشی شد  های حیاتی نیز از فناشری چالش

Baynaghi 2019)های قرن بیستم شکل گرفد، یعنی زمانی که فعاالن  ها از نیمه . نگرانی

             اشت ا  اسد« شد  اسد ینتضمتأمین انرای هموار  »صنایع انرای متوجه شدند باشر 

( (Shukla and Sharma 2016  به چالش کشید  شد. در راسخ  شدت بهش این الگوی ذهنی

شود، در  نفد، که بیشتر با نام اشرک شناخته می صادرکنند  کشورهای ازمانهای س به سیاسد

داد، تعدادی از  میالدی که تصویر متفاشتی از ثیند  انرای جهان ارائه می 0480دهه 

های  یدمحدشد موازات به. قراردادندشاردکنندگان انرای راه رد تنوع منابع تأمین را مدنظر 

محیطی نظیر ثلودگی هوا که با مسئله تغییر اقلیم نیز  دهای زیس اقتصادی، چالش-سیاسی

های مصرف ش تأمین انرای را تحد تأایر خود قرار داد  اسد. برای  اسد، سیاسد خورد  گر 

ر اقلیم ش ردید  گرمایش زمین یکنیم که تغی محیطی اضافه می تر شدن بحث اارات زیسد رششن

ها ش  د ش از این بابد که انگیز  مهاجرتزیسد نیس یطمحمحدشد به  مسئلهدیگر تنها یک 

شود.  می برشمرد تغییر استاندارد زندگی را تحد تأایر قرار داد ، یک ردید  اقتصادی نیز 

شدت کاهش داد  ش هگذاری را ب ها هزینه سیاسد شاکاشی اارات ش ریامدهای این دسد چالش

 کند.  اری را کنترل میگذ دهد. به زبانی دیگر ریسک سیاسد تعهد اجرا را افزایش می

زمان بین  گذشد باکه اشار  شد تعریف شاحدی برای امنید انرای شجود ندارد اما  طور همان

اسد. در نسخه اشلیه، امنید انرای بیشتر به  مشاهد  قابلهایی  تعاریف فصل مشترك

های فسیلی  های انرای ش حصول اطمینان از شجود منابع کافی نفد ش سایر سوخد سیاسد

های نوین تولید انرای منطق نسخه  گشد. اما با توسعه بازارهای انرای ش ظهور فناشری رمیب

اشلیه امنید انرای دیگر معت ر ن ود  اسد. لذا امنید انرای شارد دشران نوین خود شد ش اکنون 

تری داللد دارد. امنید انرای باید سناریوهای ثیند  انرای را  بر شجو  متفاشت ش ال ته جامع

ضمین کرد  ش امکان نیل به سطوح باالتری از امنید انرای را فراهم ثشرد. بررسی ادبیات ت

 عنوان بهاسد.  شد   ارائهتعریف مختلف از امنید انرای  20دهد بیش از  موضوع نشان می

صورت که امنید انرای  ینبدترین تعاریف را ارائه داد ،  نمونه، سازمان ملل متحد یکی از ساد 

 . UNESCAP 2008))کند تعریف می "صرفه به  مقرشنله با کم ود منابع سوخد مقاب"را 



119 

 

 
 

اند، چون  ارائه داد  توسعه  درحالانرای در کشورهای تعریفی برای امنید  5ش کومار 0شِرستا

بایسد شرایط  شد  می یزیر برنامهبا توسعه اقتصادی  زمان هم توسعه درحالمعتقدند کشورهای 

 Shrestha and Kumar 2008))ی راك ش اقتصادی را فراهم ثشرندانرادسترسی به 

نرای شابسته ای به مصرف ا شیژ  صورت بهتر ذکر شد، توسعه اقتصادی  یشرکه  طور همان)

کنند: امنید انرای یعنی حصول اطمینان از  گونه تعریف می ینااسد(. ایشان امنید انرای را 

ش رقابتی انرای که از  صرفه به مقرشن، با مقداری رایدار، با قیمتی 3دسترسی به منابع متنوع

قرزدایی رساند به ف زیسد ثسیب نمی که به محیط یدرحالکند ش  توسعه اقتصادی رشتی انی می

از سوی دیگر شزارت دفاع امریکا،  .(Shrestha and Kumar 2008) "نماید نیز کمک می

سازی )ردافند( اارات مخر  اختالالت حوز  انرای با  ظرفید خنثی" عنوان بهامنید انرای را 

المللی در محدشد   منشأ ط یعی، خطای انسانی )تصادفات غیر عمد( ش حتی رخدادهای بین

. با استناد به این Kleber 2009))کند تعریف می "ری ش توزیعیکارگ بههای تأمین،  سیستم

 شد  ارائه یفنمونه تعار عنوان بهتوان یافد ) تعاریف ش سایر تعاریفی که در ادبیات موضوع می

، مجمع جهانی اقتصاد 2009 ( "Personal interview with author")توسط: بانک جهانی 

(WEF 2009)المللی انرای اتمی  ، ثاانس بین(Keppler 2007)  ش شزارت انرای

بافتار مفهوم امنید انرای تا حد زیادی به بستر ش  ((U.S.Government 2010)متحد   یاالتا

که از منظر جمهوری اسالمی ایران،  اسد یناخاستگا  ثن شابسته اسد. لذا ررسش کلیدی 

سوخد فسیلی امنید انرای چه شجوهی  شد  اا اتین دارندگان منابع تر بزرگیکی از  عنوان به

المللی از شضعید شاخص امنید  های بین شود؟ اگرچه شضعید ایران در ارزیابی را شامل می

گذاران صنایع انرای کشور  شود اما نیاز اسد سیاسد  تاً مطلو  ارزیابی میانرای نس

 های ارزیابی امنید انرای را بر م نای اهداف توسعه کشور تدشین ش رایش کنند. شاخص

به رنج محور اصلی ش مشترك امنید انرای اشار   2گرفتن بافتار، سوشاکول در نظربدشن 

 :(Sovacool 2010)کند که به شرح زیر خالصه شدند  می
                                                                 
1  . Shrestha 

2  . Kumar 
اند که به دن ال عدم شابستگی به منابع محدشد  بسیاری از منابع تأمین متنوع انرای را یکی از ارکان امنید انرای معرفی کرد  .3

فظی ش اخوان مدلی مفهومی برای مدیرید ریسک در شرایط حا ش لذا کاهش ریسک تأایر تحوالت ناگهانی بازار انرای اسد.

 .(Hafezi and Akhavan 2019) اند یرقطعی ریشنهاد داد غ

4  . Sovacool 
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 ؛رذیری فنی امکان -0

 ؛صرفه اقتصادی -5

 ؛زیسد یطمححفاظد از  -3

  ؛قابلید اطمینان انرای -2

 امنید تأمین انرای. -5

ها ارتقاص  المللی شاقع نشد  اسد اما همه دشلد بین توافق مورداگرچه مفهوم امنید انرای 

های  تحریم باشجوداند. در شرایط حاضر،  سطح امنید انرای را هدف راه ردی خود قرار داد 

المللی ش محدشدید صادرات نفد جمهوری اسالمی ایران، بازتعریف امنید انرای به ارائه  بین

خوردگی مفهوم امنید  گذاری کالن کمک خواهد کرد. از این منظر گر  برای سیاسدچارچوبی 

ها در  شود. نقش امنید انرای در توسعه رایدار ملد انرای ش توسعه رایدار بیشتر نمایان می

 شود. بخش بعدی به بحث گذاشته می

 

 امنيت انرژی و توسعه پایدار

ش سااد  اساد ش در راساتای هادف نیال باه        مفها  قابال در مفهوم کالن، توسعه رایادار بسایار   

. (Blewitt 2012)کناد   تار در مقایساه باا حاال ش گذشاته اقادام مای        ای بهتار ش ساالم   ثیناد  

هاا ش   گارفتن تماام محادشدید    در نظار توساعه در ثیناد  باا     تاداشم یدار باه معناای   توسعه را

شاود. حفاظ شاتا  توساعه بادشن ثسایب باه محایط بسایار           هاای محیطای معناا مای     چالش

شاود،   زیساد خالصاه نمای    یطمحا دشوار اسد. توجه کنایم کاه مقصاود از محایط تنهاا باه       

هااای  هااای دنیااای ماادرن جن ااه ایاام. چااالش رشسااد کااه از شاا  محاایط اسااتفاد  کاارد  یاانازا

جدیدی به این تعریف سااد  از توساعه رایادار افازشد  اساد کاه بشار را نااگزیر از مطالعاه          

هااا کاارد  اسااد. اهااداف کااالن توسااعه نیااز چنااد ب عدیسااد ش ایاان اماار   ی ردیااد چناادشجه

تار )نسا د باه     هاای عملیااتی متاوازن    گاذاران باه تعریاف هادف     باعث شد  توجاه سیاساد  

هاا ارائاه شاوند     تار از شکساد ش ریارشزی در سیاساد     د  ش تعریفای جاامع  گذشته( جلب ش

(Sen 2013) . محیطای کاه باه گفتماانی کلیادی در توساعه        از منظار زیساد  ، مثاال  عناوان  باه

شاد  اساد، اگار بارای تاأمین انارای کاافی ش ارتقااص ساطح امنیاد            یلت اد المللی  رایدار بین

بایساد باه مخااطرات تناوع زیساتی نیاز        هاا تغییار کناد مای     انرای نیاز باشد کااربری زماین  
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 مسائله ای مختلاف باه یاک    توجه کرد. در کناار هام دیادن ریامادها باه معنای شرشد از زشایا       

اسد. شناسایی ریامادها، ثماادگی بارای مقابلاه باا تهدیادها ش نهایتاًا کنتارل جریاان توساعه           

به تداشم توسعه ملل کماک خواهاد کارد. از زاشیاه عادالد اجتمااعی، توساعه مناابع انارای          

ی ش ارتقاااص کیفیااد زناادگی شااهرشندان کمااک   ثلااودگیر اگرچااه بااه کاااهش  رااذ یاادتجد

امااا بااار ایاان تغییاار باار دش  اقشااار   (Lotfinejad et al. 2018)کاارد شااایانی خواهااد 

گاذاران ش حتای    سیاساد  موردتوجاه تر سانگینی خواهاد کارد. نکتاه مهام کاه کمتار         یفضع

یااک  عنااوان بااهد اناارای اسااد، برقااراری تعااادل میااان امنیاا قرارگرفتااهرژشهشااگران ایراناای 

سااو، ش از سااوی دیگاار ارتقاااص توسااعه رایاادار ش جااامع    گیااری از یااک کیفیااد در تصاامیم

 اسد.

ی از افراد که توجه قابل، تعداد 5004المللی انرای، در سال  با استناد به گزار  ثاانس بین

تکی به بیشتر ساکن ثسیا ش جنو  صحرای افریقا هستند، دسترسی مناس ی به برق نداشته یا م

یکی از  عنوان به. IEA 2019))هستند شرز رخدتود  برای   یسدزاستفاد  از منابع سنتی 

انرای رایدار برای "فید زندگی، سازمان ملل متحد برنامه المللی برای ارتقاص کی های بین تال 

 ریزی کرد: با محورید سه هدف کلی زیر طرح 5005را در سال  "همه

های نوین سرمایش ش  یسیته ش فناشریالکترفراهم ثشردن دسترسی همگانی به  -0

 ؛گرمایش

 %؛30% به 05از  یر در تولید الکتریسیتهرذیدتجدهای  دش برابر نمودن سهم انرای -5

 .% در سال552% در سال به 055از  0شری انرای نمودن بهر  دش برابر -3

محیطای متمرکاز    تر نیز اشار  شد، امرشز  توسعه رایدار تنها بر مسائل زیسد یشرکه  طور همان

شاود   شناسای را شاامل مای    تری از اقتصاد، سیاسد، فناشری ش حتی جامعاه  ن ود  ش ابعاد متنوع

(Hafezi, Bahrami, and Akhavan 2017). در حاال   سارعد  باه ن قرن بیسد ش یکم جها

 Hafezi, Alipour, and)رسد این مسیر به بهتر شدن بیانجامد  نمی به نظراما  اسد یدگرگون

Baynaghi 2019).  شاود.   یناد نتیجاه مای   اتوسعه رایدار یک اقدام نیسد بلکه در دل یاک فر

هاای متناوعی    هاا، هنجارهاا ش ارز    بینای  یدار( محصول انتزاعی جهانرا یرغتوسعه رایدار )ش 

ای رایادارتر ذیال نگااهی     یجه، مدیرید موفق گذار باه ثیناد   درنتسازد.  اسد که جوامع را می
                                                                 

دهند  میزان تولید کاال ش خدمات به شاحد مصرف انرای اسد ش در سطح کالن از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر  نشان .0

 شود. مقدار مصرف انرای محاس ه می
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خواهد ثمد که نتیجه تعامل اجزاص با ط یعاد متفااشت    به دسدنگری ش رشیکردی سیستمی  کل

 اسد.

این بازار ( بازیگران 0ها بدل شد  زیرا ) امنید انرای به چالشی بنیادین در توسعه رایدار ملد

که فشارهای تجاری  اسد یناکنند ش دلیل ثن  از قوانین اابد ش از ق ل مشخصی ریرش نمی

( طرف تقاضا تا حد زیادی به شاردات منابع 5ها در بسیاری از موارد مشابه نیسد، )حاکم بر ثن

 انعنو به( برخی بازیگران از شرایط بازار جهانی انرای 3یدار شابسته اسد، ش )رایرغانرای 

تنید  ابعاد کالن  شماتیک رفتار درهم صورت به 5کنند. شکل  برداری می اهرم سیاسی بهر 

که نشان داد  شد، ریچیدگی مدیرید انرای از  طور همانکشد.  مدیرید انرای را به تصویر می

 یل اسد.تحل قابلابعاد مختلفی 

 
 (Mackres 2011)طی محی یسدز ش اجتماعی مهندسی، مسائل یوستهر هم به ماهید -5شکل 

 

محیطی ش به خطر افتادن  های زیسد چند دهه اخیر جهان شاهد نزشل سطح کیفید شاخص

 Glibert et al. 2018; Dessler and Parson 2019; Evans)تنوع زیستی بود  اسد 

2019; Jorgenson et al. 2019) لذا جهان نیازمند گذار چه در اذهان ش چه در اقدامات .

ای رایدارتر نیاز اسد از  گذاری برای اقدام در مسیر نیل به ثیند  سیاسد عالش  براسد. یعنی 
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که مارکارد ش  طور هماند. رسانی به همدلی در این مسیر دسد یاب طریق ثموز  ش اطالع

اسد که برای  بلندمدتای ش  رشته یانمیندی بنیادین، ااشار  کردند، چنین گذاری فر همکارانش

         های اصالحی تدریجی برای ایجاد تغییرات مطلو  اسد رسیدن به موفقید نیازمند گام

( (Markard, Raven, and Truffer 2012 توسعه رایدار ش ارتقاص  به دن ال. مدیرید انرای

های مهمی رشبرشسد که در بخش بعد  سطح امنید انرای اسد اما در این را  با چالش

 شود. ها ارائه میم ثنبر اهمرشری 

 های امنيت انرژی چالش

یابی ش رد قابلهای کلیدی ثن  ا  تجزیه کنیم چالش اگر امنید انرای را به عناصر اصلی سازند 

شود اما  یک چالش جهانی شناخته می عنوان بهشناسایی خواهند بود. اگرچه امنید انرای 

های مختص به خود رشبرش  الشها در برخی موارد با چ مناطق مختلف جهان ش حتی دشلد

های امنید  ین چالشتر مهمتواند منشأ جغرافیایی، سیاسی ش ... داشته باشند.  هستند که می

 ها اشار  خواهیم کرد.بندی کرد که در ادامه به ثن ط قه توان در سه محور انرای جهان را می

 جنگ ش منازعات سیاسی -0

 اگرچهگی باالیی با مصرف انرای دارد. یافته هم ست تولید ناخالص ملی کشورهای توسعه

 مؤلفهمدت هنوز رابطه بین این دش  دهند اما در میان ثمارها از کاهش این هم ستگی خ ر می

شری، جهد تعدیل میزان هم ستگی، راه ردی  عالش ، سیاسد افزایش بهر هقوی خواهد بود. ب

بر معادالت اقتصاد انرای ی کوتا  تأایر شگرفی زمان دررشد  اسد ش انتظار نمی بلندمدت

سنگ  نفد، گاز ط یعی، زغال توجه قابلیافته برای حفظ رایداری به منابع  بگذارد. جهان توسعه

یجه منازعات ساسی در درنتشوند.  ش اشرانیوم نیاز دارد که غال اً از طریق شاردات تأمین می

المللی محسو   بین کنند  سوخد فسیلی، یک چالش ترین تأمین اصلی عنوان بهخاشرمیانه، 

 تواند تأمین انرای را به چالش کشید  ش منجر به نوسانات قیمد انرای گردد. شود که می می

 های تجاری ش تأمین مالی محدشدید -5

، بدین معنی که برای توسعه ثن نیاز به اند حساسگذاری اشلیه بسیار  صنایع انرای به سرمایه

. اسد یطوالنمان بازگشد سرمایه ثن نس تاً اسد که معموالً ز توجه قابلگذاری  سرمایه

گذاری  های جدید یارانه انرای ریسک سرمایه اسد، سیاسد کرد   اشار که سواکول  طور همان

های  . از منظر سوخد(Sovacool 2010)های فسیلی را بسیار باال برد  اسد  در سوخد

های  شیژ  نفد ش سایر سوخد طور بهجایگزین، عدم قطعید در خصوص ثیند  قیمد انرای، 
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کند. حتی  گذاری بر نوثشری فناشری جهد توسعه منابع جایگزین را تهدید می فسیلی، سرمایه

های سیاسی به محدشدید فعالید نهادهای بیمه منجر شد   طق جغرافیایی تنشدر برخی منا

 گذاری شد  اسد. اسد که به نحوی باعث افزایش ریسک سرمایه

 های فرامرزی تغییرات اقلیمی ش نگرانی -3

های خود را در افزایش دمای کر  زمین، افزایش سطح  نرخ کنونی تغییرات اقلیمی که نشانه

دسد  ینازاهای جانوری، تغییر الگوی ث  ش هوایی ش مسائلی  ان رفتن گونههای ثزاد، از می ث 

دهند سهم  ها نشان می شد  اسد که تحلیل یلت ددهد، به یک چالش فرامرزی  نشان می

بود  اسد. عالش  بر ثالیندگی  مالحظه  قابلای  با چنین ثیند  شدن مواجههای سنتی در  سوخد

های ثزاد،  باری نظیر نشد نفد به ث  ، رخدادهای فاجعههای سنتی ناشی از سوزاندن سوخد

ای )نظیر  های هسته سنگ، بحران انفجار خطوط لوله گاز ط یعی، فرشریختن معادن زغال

فوکوشیما، چرنوبیل ش ...(، ثلودگی ذخایر ث  شیرین ش ... ریسک مرت ط با انرای را تا حد 

ا مواضع یکسانی نس د به همه انواع ه یک چالش فرامرزی افزایش داد  اسد. اگرچه دشلد

ها را  گذاری دشلد محیطی هسته مشترك سیاسد های زیسد ها ندارند اما دغدغه این ریسک

( ش راریس 0448المللی مشابه ثنچه در کیوتو )در سال  دهد. رسیدن به توافقات بین تشکیل می

جاسد که رساندن توافقات دشوار نیسد اما نکته اصلی این به نظر( اتفاق افتاد 5002)در سال 

نمونه، کشورهای صنعتی متعهد شدند تا در  عنوان بهثمیز ن ود  اسد.  به عمل چندان موفقید

% کمتر از میزان ثن 555های خود را تا حدشد  میزان انتشار ثالیند  5005تا  5007های  باز  سال

اند،  ن برنامه ناموفق بود برسانند. عالش  بر اینکه، کشورهای متعهد در اجرای ای 0440در سال 

علد متعهد نماندن  .(Hepburn 2007)ریزی افزایش یافد  همچنین انتشار در باز  برنامه

یداری توسعه بود  اسد. خرشج دشلد راها ش عدم توازن در  ها بحران مالی ثن سال دشلد

تر  دشنالد ترامپ بر رأس قو  مجریه شرایط را نس د به گذشته ریچید متحد  با حضور  یاالتا

تر برای تضمین شجو  اجرایی  رسد جهان نیازمند مکانیزمی جامع می به نظرنیز ساخته اسد. 

 محیطی اسد. توافقات زیسد

های جهانی حماید  ها جهد همگام شدن با برنامه شد  بر دشلد یلتحمهای  از بعد دیگر هزینه

که توسعه را افزایش خواهد داد که منجر  یدرحالیافته ش  زیسد شکاف جهان توسعه حیطاز م

اند که ریچیدگی  به رشد فقر ش انحراف از توسعه رایدار خواهد شد. برخی محققان نشان داد 
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تأایر شگرفی بر عدالد اجتماعی ش حتی تخریب  0ها بود  ش فقر انرای این مسئله بیش از این

میلیون نفر )بیش از جمعید  720د. بنا بر ثمار بانک جهانی هنوز نزدیک به زیسد دار یطمح

سوم جمعید کر   میلیارد نفر )حدشد یک 3قار  ارشرا( به الکتریسیته دسترسی ندارند ش قریب 

انداز توسعه رایدار را  کنند که چشم استفاد  می  شرز رخدهای ثالیند  برای  زمین( از سوخد

 کند. تضعیف می

 

 های امنيت انرژی صشاخ

های امنید انرای به مدیرید ثن ش همگام نمودن با توسعه رایدار کشور  شناختن شاخص

های امنید انرای توسط  ترین رشیکردها به شناسایی شاخص کمک خواهد کرد. یکی از جامع

)همچنین  (Elkind 2010) اند شد  خالصهریشنهاد شد، که در چهار منظر  5جاناتان الکیند

 :((Alipour et al. 2018)توانید رجوع کنید به:  می

 ؛3در دسترس بودن -0

 ؛2قابلید اطمینان -5

 ؛5بودن صرفه به مقرشن -3

 .2رایدار بودن -2

در دسترس بودن بر تأمین انرای موردنیاز ش تقاضا شد  داللد دارد. این امر نیازمند ش که 

ای دارای  بستر تجارت انرای اسد. چنین ش که عنوان بهان یناطم قابلتوزیع مناسب ش بازار 

جریان مالی مناسب، زیرساخد فیزیکی الزم، جریان اطالعات شفاف ش سامانه ارزیابی ش 

. قابلید اطمینان به محافظد (Hafezi, Alipour, and Baynaghi 2019)گذاری اسد  قانون

درك بهتری از قابلید اطمینان ریدا  گردد. برای اینکه یبرماز منابع انرای در مقابل اختالالت 

 :(Sovacool 2010)نماییم  را بررسی می شاخص یرزکنیم چند 

 ؛)سوخد ش فناشری مرت ط با ثن(تنوع منابع تأمین انرای  -0

                                                                 

 شود. به زبان ساد  فقر انرای به محدشد بودن دسترسی به منابع مدرن انرای اطالق می 0

2 . Jonathan Elkind 

3 . Availability 

4  . Reliability 

5 . Affordability 

6 . Sustainability 
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 ؛0تنوع در زنجیر  تأمین -5

 ؛، که به معنی بازیابی سامانه رس از شکسد ش بحران اسد5ثشری تا  -3

 ؛های تأمین ش توزیع کاهش تقاضای انرای برای حفاظد از زیرساخد -2

 ؛شجود رشتی ان برای استفاد  در زمان بحران -5

 توزیع. ش کهشجود/ شفافید اطالعات در مورد  -2

گردد. از جن ه رایداری،  یبرمترین شکل خود به قیمد رایین  بودن در ساد  صرفه به رشنمق

بودن به ارائه قیمتی عادالنه ش متناسب با درثمد اقشار جامعه برای مقابله با فقر  صرفه به مقرشن

را فراهم  بلندمدتریزی  انرای ش همچنین شجود قیمد رایدار ش شفاف انرای که امکان برنامه

ید، رایداری از منظر امنید انرای به تال  برای کاهش خسارات درنهاثشرد، اشار  دارد. ش  می

گردد. هرچند امرشز  رایداری بیشتر  یبرممحیطی، اقتصادی، فناشرانه ش سیاسی  اجتماعی، زیسد

زیسد داللد دارد. دیگر امنید انرای مفهومی صرفاً  یطمحبر کاهش سهم انرای در ثلودگی 

تر به خود گرفته که  نترل تأمین انرای نیسد ش در دنیای مدرن مفهومی ریچید مترادف ک

اقتصادی ش فراشانی  لحاظ ازمحیطی، معنادار بودن   های حقوق بشری، فقرزدایی، زیسد جن ه

 شود. انرای را نیز شامل می

 گيری نتيجه

نرای منجر تال  برای ارزیابی امنید انرای محصولی به نام سنجش میزان عدم امنید ا

کشد.  شود که میزان اهمید ش اارگذاری این موضوع بر ثیند  صنایع انرای را به تصویر می می

گذاران به حدی بود  اسد که در دهه اخیر مفهوم نوینی تحد  اهمید موضوع برای سیاسد

اسد ش هدف  شد   طرحتوسط تعدادی از رژشهشگران ریشنهاد ش « عدم امنید انرای»عنوان 

ررد  برداشتن از شجو  مختلف ش رنهان امنید انرای اسد. این شاخه نوظهور بیشتر  اصلی ثن

ساز برهم زنند  امنید انرای اسد. این  شناسایی ش مطالعه عوامل غیرقطعی ش شگفتی به دن ال

 سرنوشدگیرند،  گذاران قرار می سیاسد موردتوجهمتعارف کمتر  صورت بهعوامل که 

رسد این چرخش در  یم به نظررها را معین خواهند کرد. های کالن انرای کشو سیاسد

                                                                 
 کنند  مصرف به تحویل تا( استخراج) خام ماد  مرحله از کاالها ت دیل ش جریان با مرت ط های فعالید تمام تأمین زنجیر  .0

 .ودش می شامل را ثنها با مرت ط اطالعاتی های جریان نیز ش نهایی

2 Resilience 
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گذاری علم ش فناشری انرای منشأ تصمیمات ثتی صنایع انرای جهان  رارادایم فکری سیاسد

 باشد.

ای جهانی ش فرامرزی اسد اما  شویم که اگرچه مفهوم امنید انرای دغدغه مجدداً متذکر می

بایسد بازتعریفی  نس د به یکدیگر دارند میشرایط متفاشتی که  شاسطه بهکشورهای مختلف 

تر شد  برای خود طراحی کنند. این امر برای کشورهای صادرکنند  که دارندگان نوعی از  دقیق

های  تر اسد؛ زیرا غالب سیاسد منابع انرای هستند، نظیر جمهوری اسالمی ایران، حیاتی

ها عتی نیز بخشی از ثنورهای صنامنید انرای برای عمد  کشورهای طرف تقاضا که کش

گسترد   طور بههای ارزیابی امنید انرای نیز  مشابه شاخص صورت بهاند.  شد  یطراحهستند، 

برای این دسد کشورها قابل استناد نیستند. در این مقاله تال  شد عالش  بر معرفی شاخه 

ثیند  نزدیک  اهمید ثن در ،شود بینی می گذاری علم ش فناشری انرای که ریش نوینی از سیاسد

 ش بحث قرار گیرد. مطالعه موردازریش گردد، تالقی ش ارت اط ثن با توسعه رایدار کشورها  یشب
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